Język angielski klasa IV A
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 20.05.2020 – 26.05.2020 r.
Drodzy uczniowie klasy IV a!
Mimo odbywających się na Microsoft Teams zajęciach online, w dalszym ciągu obowiązuje materiał
publikowany na stronie szkoły. Wykonajcie go w miarę możliwości samodzielnie, na kolejnej lekcji
w środę o godz. 9.00 z przyjemnością wytłumaczę Wam wszystkie ewentualne niejasności i wspólnie
przećwiczymy to, co sprawiło Wam najwięcej kłopotów.

Topic: Ruby’s busy week – opisujemy czynności wykonywane w czasie wolnym. Days of the week –
powtarzamy dni tygodnia. „Our lives, our country” – czytamy bądź słuchamy o sposobach spędzania
wolnego czasu przez dzieci w krajach anglojęzycznych.
Słownictwo:
go to my dance class – chodzić na zajęcia z tańca
play volleyball – grać w siatkówkę
go out – wychodzić
do exercise – ćwiczyć
chat on my mobile – rozmawiać na czacie
hang out with my friends – spędzać czas z przyjaciółmi
post comments – zamieszczać komentarze w Internecie
download music – pobierać muzykę z Internetu
take photos – robić zdjęcia
Jestem ciekawa jak Wy spędzacie czas wolny? How do you spend your free time? Czy staracie się
znaleźć równowagę pomiędzy czasem spędzonym przed komputerem, a czasem kiedy bawicie się,
rozmawiacie, spacerujecie ze swoimi najbliższymi? Macie go teraz więcej czy mniej? Nudzicie się, czy
czy raczej cieszycie, że nie musicie chodzić do szkoły?
Będzie mi bardzo miło, jeśli spróbujecie na te pytania po dzisiejszej lekcji odpowiedzieć samodzielnie
w języku angielskim i przesłać mi w treści maila na adres: absocha.sp10@gmail.com (zadanie
nieobowiązkowe).
I Otwórzcie podręczniki na stronie 86 i popatrzcie na obrazek. Posłuchajcie nagrania 3.01, powtórzcie
zwroty za speakerem i dopiszcie do wyrażeń w zeszycie nr zdjęcia obrazującego tą czynność.
Np. go to my dance class – 9
https://drive.google.com/open?id=1-p0cELKzR1LLmQvr-2vdl8uC1Focs0Q_
II Powtórzcie sobie dni tygodnia. Pamiętajcie, ze w języku angielskim zapisujemy je wielką literą. Jeśli
chcecie powiedzieć, że coś robicie np. w poniedziałek użyjcie słówka - on Monday.
Przerysujcie lub wytnijcie tabelkę i wklejcie ją do zeszytu:
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Przeczytajcie i posłuchajcie o tygodniu Ruby. Uzupełnijcie tabelkę czynnościami, które Ruby wykonuje
konkretnego dnia.
https://drive.google.com/open?id=1K9cxPmuA0MYqGdfAl07Osd3BMJ2ft8dv
III Starajcie się w miarę możliwości ćwiczyć mówienie. Posłuchajcie nagrania piosenki w rytmie rapu i
zaśpiewajcie razem ze speakerem:
https://drive.google.com/open?id=1ULlqwTPLwXEbzbk2WXgUWbqTFy1ZKT9N
IV Przeczytajcie tekst z zadania 4/87
Czy umiecie go przetłumaczyć? National sport to sport narodowy. Czy wiecie co nim jest w Wielkiej
Brytanii (the UK)? Jeśli nie, obejrzyjcie krótki filmik „Around the world” dostępny na platformie pod
Lesson One do unitu 7.
https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1445659
V Wykonajcie ćwiczenie 5/87 ze słuchania. Odpowiedzi zapiszcie do zeszytu.
https://drive.google.com/open?id=1OeKaRhPvwllaOB2R4wuWt7By9gEsclhX
VI Jako pracę domową wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 62. Ćwiczenie 4 jest dla
chętnych.

